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ANSÖKAN OM FISKETILLSTÅND
Ansökan returneras till: 
NTM-centralen i Egentliga-Finland, Fiskeritjänster, PB 236, 20101 ÅBO  
eller per e-post till: registratur.egentligafinland@ntm-centralen.fi 
  
Genom EU parlamentets och rådets förordning 2016/1139 fastställs den fleråriga planen för torsk-, strömmings- och 
vassbuksstammarna i Östersjön smat fisket som utnyttjar dessa. Planen förutsätter fisketillstånd för fiske av strömming, 
vassbuk och torsk enligt rådets förordning 1224/2009 och kommissionens förordning 404/2011. Fisketillstånd behövs 
emellertid inte för fiskefartyg, vars totallängd understiger 10 m och som fiskar endast på Finlands territorialvatten.

Jag ansöker om fisketillstånd enligt 7 artikeln i rådets förordning 1224/2009 7 samt 4 artikeln i kommissionens 
förordning 404/2011 för följande minst 10 m långa fiskefartyg.

Tillstånd för torskfiske 
(kryss i rutan)

Tillstånd för fiske av strömming/ 
vassbuk  (kryss i rutan) 

Fiskefartygets 
FIN- beteckning

Underskrift
Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

Fisketillstånd: 
  
Ett av gemenskapens fiskefartyg som är verksamt i gemenskapens vatten ska endast ha rätt att bedriva en specifik 
fiskeverksamhet om denna anges i ett giltigt fisketillstånd när fiskeriet eller de fiskezoner där verksamheten är tillåten omfattas 
av: 
  
a) ett system för förvaltning av fiskeansträngning, 
b) en flerårig plan, 
c) ett område med fiskebegränsning, 
d) fiske i vetenskapligt syfte, 
e) andra fall som regleras i gemenskapslagstiftningen.
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